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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 

туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. счита, че въвеждането на тематични цели има положителна роля за насърчаването 

на държавите членки да съсредоточат инвестиционните си политики върху 

развиването на транспортната си инфраструктура; счита, че предварителната 

обвързаност с условия за изготвяне на генерални планове за транспорта е помогнала 

на държавите членки да отделят приоритетно място на инвестициите си в 

транспорта; настоятелно призовава Комисията, когато одобрява транспортната 

инфраструктурата, както и държавите членки – когато планират транспортната 

инфраструктура – да гарантират, че генералните планове за транспорта и 

инвестициите по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове в 

транспортния сектор са приведени в по-голяма степен в съответствие с Бялата книга 

за транспорта на ЕС по отношение на ключовите цели; счита, че отговорните 

служби на Комисията следва да извършат оценка и да осигурят последващи 

действия по тези генерални планове, за да се гарантира, че те са част от цялостна 

стратегия за устойчива мобилност и намаляване на емисиите в транспортния сектор; 

2. настоятелно призовава държавите членки в Централна и Източна Европа да 

гарантират координацията и взаимодействието между съществуващите европейски 

структурни и инвестиционни фондове, Механизма за свързване на Европа, 

„Хоризонт 2020“, Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и 

ресурсите на ЕИБ и ЕБВР при изпълнението на проекти, насочени към 

подобряването на връзките и достъпността на транспортната инфраструктура в 

региона; припомня, че 11 305 500 000 евро са прехвърлени от Кохезионния фонд 

към Механизма за свързване на Европа за изразходване в транспортния сектор в 

държави членки, които се ползват с подкрепа от Кохезионния фонд; подчертава, че 

следва да бъде дадено предимство на използването на цялото това вече налично 

финансиране, особено в контекста на настоящата степен на усвояване, пред 

инвестиционното участие на трети страни в случаи, в които тази инвестиция се 

ръководи от политически съображения вместо от стопански интереси; насърчава 

използването на потенциала на европейските частни инвестиции в железопътния 

сектор, което би могло да допринесе за увеличаване на степента на усвояване и за 

подобряване на качеството на транспортните услуги; 

3. призовава Комисията и държавите членки да преминат към по-ефективно 

използване на безвъзмездни средства в съчетание с финансови инструменти за 

важни, генериращи приходи проекти по линия на европейските структурни и 

инвестиционни фондове; 

4. призовава държавите членки от Централна и Източна Европа да гарантират висока 

степен на прозрачност и контрол върху използването на въпросните средства, както 

и да оповестяват подробности относно тяхното разпределяне при първа 

възможност; 

5. подчертава, че европейските структурни и инвестиционни фондове могат да бъдат 
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използвани за изграждането на липсващите връзки в граничните зони в Централна и 

Източна Европа, както и за укрепването на съществуващата инфраструктура, с цел 

осигуряване на пълен достъп до единния пазар и допълнително насърчаване на 

икономическия растеж; подчертава в тази връзка, че тъй като транспортът е от 

ключово значение за регионалното развитие, адекватно и правилно финансираната 

местна инфраструктура е основно и неизбежно изискване за постигането на 

икономическо, социално и териториално сближаване; припомня, че следва да бъде 

дадено предимство на трансграничните проекти, които се отнасят не само до 

централните трансевропейски мрежи в региона, но също така до липсващите 

връзки, за да се премахнат съществуващите проблемни участъци, както и на 

инвестициите в по-ефективното свързване на различните видове транспорт; 

призовава в тази връзка да продължат да се полагат усилия в посока въвеждане на 

общи стандарти в областта на инфраструктурата, особено по отношение на 

железопътния транспорт, за да се ускори изпълнението на поставената цел за 

ефективна и общоевропейска оперативна съвместимост, и подчертава 

необходимостта от по-широко използване на комбинираните видове транспорт и за 

взаимосвързаност помежду им, по-специално по отношение на комбинирания 

автомобилно-железопътен товарен превоз; 

6. призовава Комисията и държавите членки да рационализират и да опростят 

процедурите за възлагане на обществени поръчки, да издадат насоки за ПЧП, да 

осигурят адекватна рамка за държавна помощ и да опростят процедурите по даване 

на разрешение, за да се улесни изпълнението на транспортните проекти, по-

специално на трансграничните проекти; 

7. подчертава, че е налице необходимост да се стимулира развитието на транспортните 

коридори по направление север-юг като например маршрута Виа Карпатия с оглед 

на, наред с другото, свързването на северна и югоизточна Европа, и че това ще 

предотврати задълбочаването на различията между регионите; приветства усилията 

на Комисията да разшири коридорите TEN-T към страните кандидатки от Западните 

Балкани, като подобри тяхната инфраструктура и премахне трансграничните 

проблемни участъци с държавите членки, както и други пречки, свързани с 

бъдещото разширяване на Шенгенското пространство;   настоятелно призовава 

Комисията да разгледа този успешен модел също така във връзка с държавите от 

Източното партньорство;  подчертава по-специално значението на модернизацията 

и оборудването на железопътната инфраструктура/мрежа, за да се преодолеят 

всякакви потенциални пречки в полза на Централна и Източна Европа като цяло; 

отбелязва, че всички гореспоменати усилия могат да допринесат за икономическото 

развитие на участващите държави чрез създаване на нови възможности за стопанска 

дейност и заетост в малките и средните предприятия, поощряване на търговския 

обмен и осигуряване на подкрепа за науката, изследванията и иновативните 

технологии;  

8. насърчава регионите и държавите членки да приемат или да продължат да прилагат 

мерки за преминаване към по-екологични възможности за транспорт; насърчава 

използването на европейските структурни и инвестиционни фондове за проекти, 

насочени към генериране на търсене на обществен транспорт и по-устойчиви 

транспортни възможности, например чрез опростено трансгранично издаване на 

билети и инвестиции в системи за електрическо зареждане; 
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9. подчертава необходимостта от укрепване на инвестициите в подобряване на 

качеството на железниците, за да станат те по-привлекателни за пътническия и 

товарния транспорт и да се увеличи използването им; 

10. отбелязва, че Централна и Източна Европа имат значителен потенциал за развитие 

по отношение на вътрешните си водни пътища, както и на речните и морските си 

пристанища; счита, че този потенциал може да бъде използван само ако се 

демонстрира необходимото зачитане на достиженията на правото на ЕС относно 

опазването на околната среда, биологичното разнообразие и водата, и че 

поставянето на по-голям акцент върху използването на пристанища и железници 

може да спомогне за оказването на подкрепа за целта за подобрение на 

мултимодалния транспорт в региона;  подчертава в този контекст, че е важно и 

необходимо да се използва капацитетът за вътрешен воден транспорт, предложен от 

коридора Рейн – Майн – Дунав, и да се свърже железопътната мрежа с коридора 

Северно море – Балтийско море, тъй като това е основният маршрут, свързващ 

Източна и Западна Европа, както и връзките между водните коридори на Одер, Елба 

и Дунав, което може да засили транспортния и комуникационен капацитет на целия 

регион на оста север – юг;  

11. отбелязва, че подобряването на свързаността и достъпността на транспортната 

инфраструктура в Централна и Източна Европа е средство за постигане на целите на 

политиката на сближаване, особено по отношение на желаното икономическо 

развитие на граничните райони; 

12. припомня на Комисията нейното задължение съгласно Бялата книга за транспорта 

от 2011 г. относно развитието на транспорта до 2020 г., в която Комисията е приела 

план за изпълнение на 40 конкретни мерки, насочени към развитието на 

конкурентоспособна и позволяваща ефективно използване на ресурсите европейска 

транспортна система;  припомня, че една от нейните дългосрочни цели е да 

прехвърли 30% от автомобилния транспорт на отсечки над 300 км. към железопътен 

или воден транспорт до 2030 г. и повече от 50% до 2050 г., като по този начин 

намали значително движението по пътищата в Централна и Източна Европа;  

13. настоятелно съветва да се използват по-добре съществуващите политики и 

инструменти за регионално сътрудничество като европейското териториално 

сътрудничество (ETC), Interreg и особено европейските групи за териториално 

сътрудничество (ЕГТС) с цел разработване и изпълнение на съвместни проекти, 

насочени към подобряване на трансграничния транспорт между регионите и 

премахване на пречките; настоятелно призовава държавите членки да подкрепят 

такъв вид решения на местно и регионално равнище, да ускорят завършването на 

изграждането на връзките между железопътните мрежи в граничните области, да 

гарантират, че използването на фондовете на ЕС е в съответствие с общите цели, 

включително по отношение на подобрението на железопътния сектор, 

взаимосвързаността и оперативната съвместимост, както и да включат местните и 

други заинтересовани страни в рамките на един прозрачен процес; препоръчва 

използването на макрорегионални стратегии като тези за Дунав, Балтийско море, 

региона на Адриатическо и Йонийско море и региона на Алпите, за да се постигне 

напредък по транснационалните инфраструктурни проекти, а също и по 

подготовката на потенциални нови макрорегионални стратегии в Централна и 
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Източна Европа като тази за региона на Карпатите; 

14. припомня, че европейските структурни и инвестиционни фондовете могат да бъдат 

използвани също за увеличаване на административния капацитет на междинните 

звена и бенефициентите – в противен случай подкрепата на ЕС за инвестиции в 

транспорта в региона може да бъде застрашена; отбелязва, че механизмът за 

подпомагане JASPERS в частност е доказал, че е полезен в тази си роля до момента, 

и следователно не само би могъл да бъде просто продължен, а би могла също да се 

разгледа възможността той да се превърне в по-постоянна, институционална 

структура; посочва, че техническата помощ, предлагана чрез Европейския 

консултантски център по инвестиционни въпроси, следва да помогне на 

организаторите на публични и частни проекти да създадат стабилна поредица от 

зрели и добре структурирани проекти, за да могат финансовите инструменти да 

носят ползи за дълъг период от време; припомня, че европейските координатори за 

коридорите на централната мрежа действително имат политически мандат, но 

административният им капацитет е недостатъчен; призовава Комисията и 

държавите членки да предприемат стъпки, за да рационализират публичното 

управление на такива ресурси с цел избягване на ненужната бюрокрация; 

15. призовава Комисията и ЕИБ към по-добро сътрудничество и координиране на 

усилията им, за да се гарантира широка консултация с всички заинтересовани 

страни относно финансирането на транспортната инфраструктура, обмена на най-

добри практики, насърчаването на финансови инструменти, ранното планиране на 

потенциални проекти и редовното предоставяне на съответната информация на 

Европейския парламент; подчертава, че всички стъпки, свързани с проекти за 

подобряване на свързаността и достъпността на транспортната инфраструктура, 

следва да се предприемат във възможно най-кратки срокове; 

16. подчертава, че всички усилия в сферата на транспорта в Централна и Източна 

Европа следва да бъдат продължени по ориентиран към изпълнението и 

постигането на резултати начин, който търси рентабилни решения, вземащи 

предвид околната среда, и запазва съществуващата инфраструктура, тъй като този 

регион би имал особена полза, ако гореспоменатото финансиране е правилно 

координирано, не на последно място по отношение на защитата на стратегическите 

интереси на ЕС; 

17. подчертава значението на развитието на по-редовна и по-добре функционираща 

система на въздушен транспорт, която свързва по-малки периферни държави членки 

и по-големи, по-централни градове; посочва, че сегашните системи на полети не 

функционират добре, тъй като връзките обикновено не са чести и отнемат много 

време. 
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